Recruiter
De beste talenten zij niet altijd gemakkelijk te vinden, maar als Recruiter in hart
en nieren weet jij ze te vinden en op een briljante manier te verleiden om op
interview te komen!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB217571
Markt: Services
Branche: HR
Expertisegebied: Recruitment
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: Professional Bachelor
Sluitingsdatum: zondag 4 augustus 2019

De functie
Een dag uit je nieuwe functie:
08u30
Nadat je je nieuwe firmawagen op de bedrijfsparking hebt geparkeerd wandel je
het kantoor binnen. Aan het onthaal word je hartelijk begroet door de
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receptioniste. Je kan meteen het bedrijvig sfeertje opsnuiven dat in de lucht
hangt. Enkele collega’s zijn al hard aan het werk, andere nemen net hun eerste
kopje koffie. Wanneer je voorzien bent van de nodige cafeïne, check je eerst je
mails en volg je urgente zaken op
9u00
Jouw eerste sollicitant van de dag heeft zich aangemeld aan de receptie. Tijd
om na te gaan of de perfecte kandidaat voor je neus zit. Je haalt tijdens het
interview alles uit de kast om de kandidaat zo goed mogelijk te screenen. En je
weet hem als geen ander warm te maken voor een job bij Brunel, want jij
ervaart immers elke dag hoe leuk het is bij ons
10u00
De ideale kandidaat? Je verwerkt alle informatie meteen in de Wizard. Jaja,
onze database heeft een naam en als je hem een beetje hebt leren kennen, dan
kan jij er ook mee toveren! Na een succesvolle screening speel je altijd even
matchmaker. Onze vacatures en projecten ken je door en door, dus jij weet als
de beste waar jouw kandidaat kan passen. Het is dan ook een kleintje om de
accountmanager daarvan te overtuigen. Samen zorgen jullie ervoor dat de
kandidaat zo snel mogelijk op gesprek kan bij de klant. Teamwork that’s where
the magic happens!
11u00
Je hebt wel iets lekkers verdiend en wandelt daarvoor even naar de
koffiecorner. Je botst op één van je collega’s die net een belangrijke aanvraag
heeft gekregen. Dus is het even alle hens aan dek! Jij gooit met plezier je
agenda om en belooft hem om in de namiddag de zoektocht naar de perfecte
kandidaat te starten. Na een heerlijk tussendoortje (meestal neem je een stukje
fruit, maar de koekjes en taart die de collega’s regelmatig meebrengen zijn
soms zó verleidelijk) vlieg je er weer in, want de volgende sollicitant staat al
weer te wachten.
12u30
Tijd voor een welverdiende lunch! Je geniet van een broodje, een warme soep
of een lekker eenvoudige boterham. Wanneer het goed weer is, geniet je van
het zonnetje op het terras
13u00 – 16u00
Je laat er geen gras over groeien en gaat volop op zoek naar die geschikte
kandidaat voor je collega. Je doet een search op de alom bekende job sites,
sociale media en de interne databases. Bij een potentiële kandidaat grijp je
meteen naar de telefoon om te kandidaat telefonisch te screenen en misschien
zelfs meteen uit te nodigen voor een interview
16u00
Je bent tevreden van je zoektocht en besluit nog een uurtje te besteden aan het
verwerken van de kandidaten die je gisteren op de jobbeurs hebt ontmoet.
Ondertussen krijg je nog wat reacties op de eerder nagelaten
voicemailberichten en plan je al een paar interviews voor volgende week
17u00
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Je dag zit er bijna op! Je checkt nog snel je to-do’s voor morgen en sluit daarna
je computer af. Sommige collega’s zijn nog hard aan het werk, andere collega’s
gaan samen nog iets drinken. Hard werken moet beloond worden

Over jou
Een recruiter bij Brunel die functioneert op het niveau van een bachelor.
Rekrutering is jouw speeltuin en je hebt al wat ervaring in de
gespecialiseerde arbeidsmarkt. Life Sciences, ICT of Engineering, bij ons kan
het allemaal!
Je vindt zonder problemen je weg op Social Media (LinkedIn, Twitter,…) en
job sites (VDAB, Jobat,…).
Je scoort (dubbele) punten als je kennis hebt van Sociale Wetgeving.
Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een goede kennis (zowel mondeling
als schriftelijk) van Engels en Frans.

Wat wij bieden
We bieden jou een marktconform arbeidspakket uitgebreid met verschillende
extra’s (hospitalisatie- en groepsverzekering, firmawagen met tankkaart,
maaltijdcheques,) en 20 vakantiedagen + 12 ADV dagen, als je belooft dat je
terugkomt. Bovendien krijg je de leuke collega’s er gratis bij!
Waarom Brunel België?
Binnen Brunel België zijn we niet op zoek naar mensen die gewoon een job
zoeken. Wij zien het groots en hebben dromen, grote dromen. Kijk naar jezelf
en denk je ‘dit ben ik’ bij volgende termen: Ambitie - check, Ondernemerschap check, Teamplayer - dubbel check… ?
Triggert onze ambitie ook jouw verbeelding? Reageer en wij bespreken graag
onze plannen in een persoonlijk gesprek en wie weet, bouw je snel mee aan
onze dromen!

Vragen? Neem contact op
Silke Cammaert
Account manager
Brunel Belgium Mechelen
s.cammaert@brunel.net
+32 (0)15 27 33 33
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